
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z FIZYKI 

. 

 

  Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie VII i VIII: 

 
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów i zadań, 

b) samodzielnie rozwija własne zainteresowania przyrodnicze, 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji, 
d)  potrafi publicznie prezentować wyniki swojej pracy, 

e) zna i rozumie podstawowe pojęcia fizyczne, astronomiczne i poprawnie ich używa, 

f) wykazuje zainteresowanie przedmiotem,  
g) jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 

h) uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach fizycznych; 

 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania, 

b) dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji, 
d) samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować to publicznie, 

e) zna i rozumie podstawowe pojęcia fizyczne, astronomiczne i poprawnie ich używa, 

f) jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 
g)  potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ją wykorzystać; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu 

dobrym, 

b) aktywnie uczestniczy w lekcji, 
c) podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie zaś w przypadku zadań    

złożonych korzysta z pomocy nauczyciela, 

d) zna i rozumie podstawowe pojęcia fizyczne, astronomiczne i poprawnie ich używa, 
e) dostrzega przyczyny i skutki zjawisk fizycznych, 

f) prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe; 

 
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe zagadnienia  pozwalające mu na rozumienie  najważniejszych 

zjawisk fizycznych, 

b) pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z źródeł informacji, 
c) w czasie lekcji wykazuje się przeciętną aktywnością, 

d) potrafi wykonywać proste zadania, 

e) prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe; 
 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada poważne braki w wiedzy, które nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

b) przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 
c) stara się odrabiać zadania domowe; 

 

 
 



6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki,  
b) przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności, 

c)  nie odrabia zadań domowych. 


